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DECRETO N' 3.695, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Cria o Subsistema de Inteligência de Se-
gurança Pública, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Inteligência, e dá outras pro-
vidências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas no art, 84, incisos II, IV e VI, da Cons-
tituição,

DECRETA:

Art. I' Fica criado, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Inteligência, instituído pela Lei n' 9.883, de 7 de dezembro de 1999.
o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. com a finalidade
de coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança
pública em todo o País. bem como suprir os governos federal e
estaduais de informações que subsidiem a tomada de decisões neste
campo.

Art, 2' Integram o Subsistema de Inteligência de Segurança
Pública os Ministérios da Justiça. da Fazenda, da Defesa e da In-
tegração Nacional e o Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República.

§ I' O órgão central do Subsistema de Inteligência de Se-
gurança Pública é a Secretaria Nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça.

§ 2' Nos termos do § 2' do art, 2' da Lei n' 9.883, de 1999,
poderão integrar o Subsistema dc Inteligência de Segurança Pública
os órgãos de Inteligência de Segurança Pública dos Estados e do
Distrito Federal.

§ 3' Cabe aos integrantes do Subsistema, no âmbito de suas
competências, identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou po-
tenciais de segurança pública e produzir conhecimentos e informações
que subsidiem açõcs para neutralizar, coibir c reprimir atos crimi-
nosos de qualquer natureza,

Art. 3' Fica criado o Conselho Especial do Subsistema de
Inteligência de Segurança Pública, órgão de deliberação coletiva, com
a finalidade de estabelecer normas para as atividades de inteligência
de segurança pública, que terá a seguinte composição:

I - como membros .pcnnancntcs, com direito a voto:

sidirá;
a) o Secretário Nacional de Segurança Pública, que o pre-

b) um representante do órgão de Inteligência do Departa-
mento de PoHciu Federal c outro da área operaeional da Polícia
Rodoviária Federal;

c) dois representantes do Ministério da Fazenda, sendo um
do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e outro
da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação (COPEI) da Se-
crctaria da Receita Federal;

d) dois representantes do Ministério da Defesa;
e) um representante do Gubinctc de Segurança Institucional

da Presidência da República;
I) um representante da Defesa Civil do Ministério da In-

tegração Nacional; e
g) um representante da Agência Brasileira de Inteligência.

II - como membros eventuais, sem direito a voto, um re-
presentante de cada um dos órgãos de que trata o § 2' do art. 2' .

§ I' Os representantes referidos nas alíneas de a a g, do
inciso I. c seus suplentes, serão indicados pelos respectivos órgãos e
designados pelo Ministro de Estado da Justiça, para um mandato de
dois anos, permitida a recondução. •

§ 2' Os representantes referidos no inciso II, e seus su-
plentes, serão indicados pelos respectivos governadores e designados
pelo Ministro de Estado da Justiça, puni mandato de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3' A participação dos membros no Conselho Especial não
enseja qualquer tipo de remuneração e será considerada de relevante
interesse público.

§ 4' O Conselho Especial reunir-sc-ã em caráter ordinário a
cada três meses. e, extraordinariamente, sempre que convocado por
seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço
de seus membros.

§ 5' Os representantes referidos no inciso li somente par-
ticiparão das reuniões do Conselho Especial quando convocados pelo
seu Presidente.

§ 6' O Presidente do Conselho Especial poderá convidar
pessoas de notório saber para participar das reuniões, sem direito a
voto, para dar parecer sobre tema específico.

§ 7' As despesas com viagens dos conselheiros correrão por
conta dos órgãos que representam. salvo na hipótese prevista no § 6'
, em que correrão por conta do Ministério da Justiça.

Art. 4' Compete ao Conselho Especial:

I - elaborar e aprovar seu regimento interno;
II - propor a integração dos Órgãos de Inteligência de Se-

gurança Pública dos Estudos e do Distrito Federal ao Subsistema;
1II . estabelecer as normas operativas e de coordenação da

atividade de inteligência de segurança pública;
IV acompanhar e avaliar o desempenho da atividade de

inteligência de segurança pública; e
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V - constituir comitês técnicos para analisar matérias es-
pecíficas, podendo convidar especialistas para opinar sobre o as-
sunto. .

Art, 5' O regimento interno do Çonselho Especial, com as
atribuições e as competências. aprovado por maioria absoluta de seus
membros, será submetido ao Ministro de Estado da Justiça.

Art, 6' Caberá à Secretaria Nacional de Segurança Pública
prover os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Especial.

Art. 7' Este Decreto entra em vigor na datada sua pu-
blicação.

Art. 8' Fica revogado o Decreto n' 3.448, de 5 de maio de
2000.

.Brasílía, 21 de dezembro 2000; 179' da Independência e
112' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
Alberto Mendes Cardoso

DECRETO N' 3,696. DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidro-
gas. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art, 84, incisos IV e VI. da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art, 3' da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de
1976.

DECRETA:

Art I' Sistema Nacional Antidrogas - SISNAD, de que trata
o art, 3' da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, integra as
atividades de:

I - repressão ao uso indevido •. do tráfico ilícito, e da pro-
dução não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que cau-
sem dependência física ou psíquica; e

II - prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes
e drogas que causem dependência física ou psíquica, bem como
aquelas relacionadas com o tratamento, recuperação e reinserção so-
cial de dependentes.

Parágrafo único. Compõem o SISNAD todos os órgãos e
entidades da Administração Pública que exerçam as ativldades re-
feridas neste artigo.

Art 2' São objetivos do SISNAD:

I - formular a Política Nacional Antidrogas;
li - compatibilizar planos nacionais com planos regionais,

cstaduais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
III - estabelecer prioridades entre as suas atividades, por

meio de critérios técnicos. econõrnicos e administrativos;
IV - promover a modernização das estruturas das áreas

afins;
V - rever procedimentos de administração nas áreas de pre-

venção, repressão, tratamento, recuperação e reinserção social;
VI - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de infor-

mações entre seus órgãos. bem como entre seus órgãos centrais e
organismos internacionais;

VII - estimular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das
atividades de sua competência;

VIJI - promover a inclusão de ensinamentos nos cursos de
formação de professores, em todos os níveis. referentes a substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica;
e .

IX - promover, junto aos órgãos competentes. a inclusão de
itens específicos nos currículos de todos os graus de ensino, -com a
finalidade de esclarecer os alunos quanto à natureza e aos efeitos das
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou
psíquica:

Ar! 3' Integram o SISNAD:

I - o Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, como órgão
normativo;

li - o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, como órgão central das atividades previstas no inciso Il, do
art, I' deste Decreto;

III - o Ministério da Justiça, como órgão central das ati-
vidades previstas no inciso I do art, I' deste Decreto;

IV - o Ministério da Saúde;
V - o Ministério da Previdência e Assistência Social;
VI - a Seeretaria da Receita Federal;
VII - a Secretaria Nacional Antidrogas, como órgão exe-

cutivo das atividades previstas no inciso II do art, I' deste Decreto;
VIII - o Departamento de Polícia Federal, como órgão exe-

cutivo das ativídades previstas no inciso I do art, l' deste Decreto;
IX - o Conselho Nacional de Educação;
X - o Conselho de Controle da Atividade Financeira
XI - o órgão de inteligência do Governo Federal; e
XII - os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios que exercem atividades antidrogas e de recuperação de de-
pendentes, mediante ajustes específicos.

§ I' Os órgãos mencionados neste artigo ficam sujeitos à
orientação normativa do CONAD no que tange às atividades dis-
ciplinadas pelo Sistema, sem prejuízo da subordinação administrativa
aos órgãos em cujas estruturas estiverem integrados.
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§ 2' A coordenação e a integração das ações antidrogas do
Governo, que abrangerem, simultaneamente, competências do Mi-
nistério da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República serão implementadas por decisão conjunta dos
respectivos Ministros.

Ar! 4' O CONAD, órgão normativo e de deliberação co-
letiva, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República, terá a seguinte composição:

I - o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, que o presidirá;

II - o Secretário Nacional Antidrogas;
III • representantes dos seguintes Ministérios, titular e suo

plente, indicados pelos respectivos Ministros de Estado:

a) um da Saúde;
b) um da Educação;
e) um da Previdência e Assistência Social;
d) um das Relações Exteriores;
e) dois da Justiça. sendo um obrigatoriamente do órgão de

execução das ativldades previstas no inciso I do art. I' deste De-
creto;

I) um da Fazenda; e
g) um da Defesa.

IV - um jurista de comprovada experiência em assuntos de
entorpecentes e drogas afins, indicado pelo Ministro de Estado da
Justiça;

V - um médico psiquíatra de comprovada experiência e atua-
ção na área de entorpecentes e drogas afins, indicado pela Associação
Médiea Brasileira;

VI - um representante do órgão de Inteligência do Governo
Federal; e

VII - um representante do setor de prevenção da Secretaria
Nacional Antidrogas.

§ I' O Secretário Nacional Antidrogas substituirá o Pre-
sidente do CONAD em suas ausências e impedimentos.

§ 2' Os membros referidos nos íneisos III a VII serão de-
signados pelo Presidente do CONAD para mandato de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3' Os membros do CONAD não farão jus a nenhuma
remuneração. sendo seus serviços considerados de relevante interesse
público.

§ 4' As eventuais despesas com viagens dos conselheiros
referidos nos incisos IV e V correrão à conta do Fundo Nacional
Antidrogas - FUNAD, e a dos demais membros, por conta dos órgãos
que representam,

§ 5' As atividades de Secretaria-Executiva do CONAD serão
providas pela Secretaria Nacional Antidrogas.

Ar! 5' Ao CONAD compete:

I - aprovar a Política Nacional Antidrogas, consOlidada pela
Secretaria Nacional Antidrogas;

II - exercer orientação normativa sobre as atividades ano
tidrogas previstas no art, I' deste Decreto;

Ill - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do FUNAD
e o desempenho dos planos e programas da Polítiea Nacional An-
tidrogas;

IV • propor alterações em seu Regimento Interno; e
V - integrar ao Sistema os órgãos congêneres dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios.

Art 6' À Secretaria Nacional Antidrogas e ao Departamento
de Polícia Federal, de acordo eom o previsto nos incisos VII e vrn
do art, 3' , compete:

I - apresentar propostas de Polftica Nacional Antidrogas;
II - definir estratégias e elaborar planos, programas e pro-

cedimentos para alcançar as metas propostas na Política Nacional
Antidrogas e, ainda, acompanhar a execução dessa Política;

III - propor medidas, reformas institucionais, a modernização
organizacíonal e técnico - operativa visando ao acompanhamento e ao
aperfeiçoamento da ação governamental;

IV - promover o intercâmbio com organismos intemacio-
nais;

V - atuar, em parceria com outros órgãos governamentais,
junto a governos estrangeiros, organismos multilaterais e a comu-
nidade internacional para assuntos referentes às drogas ilegais e de-
litos conexos, à cooperação técnica e à assistência financeira; e

VI - fiscalizar o emprego dos recursos do FUNAD, pelos
seus respectivos órgãos conveniados.

Ar! 7' As decisões do CONAD deverão ser cumpridas pelos
órgãos e entidades da Administração Pública integrantes do Sistema,
sob acompanhamento da Secretaria Nacional Antidrogas ou do De-
partamento de Polícia Federal, em suas respectivas áreas de com-
petência.

Ar! 8' O detalhamento das conipetências do CONAD e suas
condiçõcs de funcionamento serio determinadas em regimento in-
lemo elaborado pelo plenário e aprovado pelo Chefe do Gabinete de
Segurança Institucíonal da Presidência da ~cpúblic<,!.
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XIX - os proccdimcntos para intcrposição dc recurso, com-
precndída a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública,

Art, 6~ O Iicitantc será responsável por todas as transações o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelos
que forcru cfeuuda, cm 'cu nome nu sistema clctrônico, assumindo demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sis-
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. tema cletrônico, em formulários próprios;

T .....:-..:...~-._-!...-""'-~ -- --------.
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Art 9! Ficam revogados os Decretos n!! 2.632, de 19 dc
junho de 1998 e 2.792, dc I! de outubro dc 1998.

Art 10. Este Decreto entra cm vigor na data dc sua pu-
blicação.

Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179~ da Independência c
112! da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
A/berlo Mendes Cardoso

DECRETO N! 3.697, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Regulamenta o parágrafo único do art, 2!
da Medida Provisória n~ 2.026-7, de 23 de
novembro de 2000, que trata do pregão por
meio da utilização de recursos dc tecno-
logia da informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art, 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tcndo cm
vista do disposto na Medida Provisória n! 2.026-7, de 23 dc no-
vcmbro dc 2000,

D E C R E T A:

Art, I~Este Regulamento estabelece normas e procedimentos
para a realização dc licitações na modalidade de pregão, por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominado pre-
gão elctrônico, destinado à aquisição de bens c serviços comuns, no
âmbito da União.

Art, 2! O pregão eletrônico scrá realizado cm sessão pública,
por meio de sistema elctrônico que promova a comunicação pela
Internet.

§ I· O sistema referido no caput utililará recursos de crip-
tografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de
segurança em todas as etapas do certame.

§ 2" O pregão eletrônico será conduzido pelo órgão promotor
da licitação, com apoio técnico e operacional do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de Lo-
gfstica c Tecnologia da Informação - SLTI, que atuarã como provedor
do sistema elctrônico, para os órgãos integrantes do Sistema de Ser-
viços Gerais - SISG.

§ 3! A SLTI poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a
órgão ou entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, mediante
celebração de termo de adesão.

Art. 3! Serão previamente credenciados perante o provedor
do sistema elctrônico a autoridade competente do órgão promotor da
licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores
do sistema e os licitantes que participam do pregão cletrônico,

§ I! O credenciamento dar-se-é pela atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal c intransferível, para acesso ao
sistema eletrõnlco,

§ 2! No caso de pregão promovido por órgão integrante do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, o credenciamento do licitante,
bem assim a sua manutenção, dependerá de registro cadastral utua-
lízado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habi-
litação.

§ 3! A chave de identificação e a senha poderão ser uti-
lizadas em qualquer pregão cletrônico, salvo quando cancelada por
solicitação do credenciado ou cm virtude' de sua inabilitação perante
o SICAF.

§ 4! A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser
comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato
bloqueio de acesso.

§ 52 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efcruada di-
rctamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor <1.1 licitação responsabilidade por cven-
tuais danos decorrentes de uso indcv ido da senha, ainda que por
terceiros.

§ 6! O credenciamento junto ao provedor do sistema implica
a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçõcs
inerentes ao pregão clctrônico.

Art. 4~ Caberá à autoridade competente do órgão promotor
do pregão eletrônico, sem prejuízo do disposto no inciso 1II do art. 8!
do Anexo I do Decreto n! 3.555, de 8 de agosto de 2000, indicar o

provedor do sistema eletrônico e providenciar o credenciamento do
pregoeiro e da respectiva equipe de apoio designados para a condução
do pregão.

Art. 5' Caberá ao pregoeiro a abertura e exame das propostas
iniciais de preços apresentadas por meio eletrônieo e as demais atri-
buições previstas no art, 4' do Anexo I do Decreto n' 3.555, de
2000.
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Parágrafo únieo. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão .

Art. 7! A sessão pública do pregão eletrônico será regida
pelas regras especificadas nos incisos I a III e XVIU a XXIV do art.
11 do Anexo I do Decreto n' 3.555, de 2000, e pelo seguinte:

I - do aviso e do edital deverão constar o endereço eletrônico
onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a
indicação de que o pregão será realizado por meio de sistema ele-
trônico;

U - todas as referências de tempo no edital, no aviso e
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente .0 horário de
Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico
e na documentação relativa ao certame;

III . os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mfnimo
de três dias úteis antes da data de realização do pregão;

IV - a participação no pregão dar-se-a por meio da digitação
da senha privativa do licitante e subscqüentc encaminhamento de
proposta de preço em data e horário previstos no edital, exclusi-
vamente por meio do sistema eletrônico;

V - como requisito para a participação no pregão, o licitante
deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no
edital, incluindo, para os órgãos integrantes do SISG, aquelas que não
estejam contempladas pela regularidade perante o SIC AF;

VI • no caso de contratação de serviços comuns, as pianilhas
de custos previstas no edital deverão ser encaminhadas em formulário
eletrônico especffico, juntamente com a proposta de preço;

VU - a partir do horário previsto no edital, terá início a
sessão pública do pregão eletrônlco, com a divulgação das propostas
de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições de fornecimento detalhadas pelo edital;

vrn - aberta a etapa competitiva, os licitantes poderãoen-
caminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sen-
do o licitante imediatamente informado do seu recebimento c res-
pectivo horário de registro c valor;

IX - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, ob-
servado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos;

X - só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores
ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema;

XI • não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lu-
gar;

XII - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado
que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a iden-
tificação do detentor do lance;

XIII - a etapa de lances da sessão pública, prevista cm edital,
será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá
período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances;

XIV - alternativamente ao disposto no inciso anterior, poderá
ser previsto em edital o encerramento da sessão pública por decisão
do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento imi-
nente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos,
findo o qual será encerrada a recepção de lances;

XV - no caso da adoção do rito previsto no inciso anterior, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretarnente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua
aceitação;

XVI - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor imedia-
tamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação do lance de menor valor;

XVII - no caso de contratação de serviços comuns, ao final
da sessão o licitante vencedor deverá encaminhar a planilha de custos
referida no inciso VI, com os respectivos valores rcadcquados ao
valor total representado pelo lance vencedor;

XVIll - como requisito para a celebração do contrato, o
vencedor deverá apresentar o ' documento original ou cópia auten-
ticada;
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XX - encerrada a etapa de lances da sessão pública, o li-
citante detentor da melhor oferta deverá comprovar, de imcdíato, a
situação de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei n! 8.666,
de 21 de junho de 1993, podendo esta comprovação se dar mediante
encaminhamento da documentação via fax, com. posterior encami-
nhamento do original ou cópia autenticada, observados os prazos
legais pertinentes;

XXI - nas situações em que o edital tenha previsto requisitos
de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o SICAF,
quando dos procedimentos lícitatõríos realizados por órgãos inte-
grantes do SISG, o licitante deverá apresentar imediatamente cópia da
documentação necessária, por meio de fax, com posterior encami-
nhamento do original ou cópia autenticada, observados os prazos
legais pertinentes;

XXII - a indicação do lance vencedor, a classificação dos
lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública
do pregao constarão de ata divulgada no sistema elctrônico, sem
prejufzo das demais formas de publicidade previstas no art. 21 do
Anexo I do Decreto n! 3.555, de 2000, e na legislação pertinente.

Art. 8! Se a proposta ou o lance de menor valor não for
aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilítatõrias, o
pregociro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a
sua aceitabilidade e' procedendo à sua habilitação, na ordem de clas-
sificação, e assim suêcssivamente, até a apuraçao de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

Parágrafo único. Na situação a que se refere este artigo, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.

Art, 9' Constatado o atendimento das exigências fixadas no
edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.

Art, 10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitação, referida no inciso V do art. 7! , deste
Regulamento, sujeitará o licitante às sanções previstas no art, 14 do
Anexo I do Decreto n' 3.555, de 2000, e na legislação pertinente.

. Art. 11. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer
da etapa competitiva do pregão, o sistema eletronico poderá per-
manecer acessível aos licitariies para a recepção dos lances, reto-
mando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

Parágrafo único. Quando a desconexão persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão do pregão sem suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

Art. 12. Subordinam-se ao regime deste Regulamento, além
dos órgãos da Administração Pública Federal direta, os fundos es-
peciais, as autarquias, as fundaçõcs, as empresas públicas e as en-
tidades controladas direta e lndiretamente pela Uniao.

Art. 13. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão estabelecer normas e orientações complementares sobre a
matéria regulada neste Decreto, bem como resolver os casos omis-
sos.

Art. 14. Aplicam-se, no que couber, as disposições do De-
creto n! 3.555, de 8 de agosto de "2000.

Art, 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. .

Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179! da Independência e
112' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Manus Tavares

DECRETO N! 3.698, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão c
das Funções Gratificadas do Ministério da
Justiça, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art, 84, incisos lV e VI, da Constituição,

DECRETA:

Art, I! Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
do Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e rr a este De-
creto.

Art. 2! Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
remanejados, na forma do Anexo Ill a este Decreto, os seguintes
cargos cm comissão do Grupo-Direção e Asscssoramento Superiores
- DAS e Funções Gratificadas - FG:

I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, provenientes de órgãos extintos da Adminis-
tração Pública Federal, para o Ministério da Justiça: um DAS 101.5;
seis DAS 101.4; quatorze DAS 101.3; um DAS 101.2; três DAS
101.1; oito DAS 102.3; trinta e três DAS 102.2; e dez FG-3;

II - do Ministério da Justiça para a Secretaria de Gestão, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: três DAS 102.1-

Art, 3! Os apostilarnentos decorrentes da aprovação da Es-
trutura Regimental, de que trata o art. I! deverão ocorrer no prazo de
vinte dias, contados da data de publicação deste' Decreto.
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